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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1كتاب الجهاد ) –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
اللهم اغفر لشيخنا  ،على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينوصلى هللا وسلم وبارك  ،الحمد هلل رب العالمين

 والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 باب الترغيب في الجهاد  ،كتاب الجهاد :-ه هللا تعالىرحم-قال المؤلف 

صلى هللا -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة  حدثني يحيى بن يحيى عن أبي الزناد عن األعرج
 ِصَيام   َولَ  َصََلة   ِمنْ  َيْفت ر   َل  اَلِذي الَداِئِم اْلَقاِئِم الَصاِئِم َكَمَثلِ  ّللَاِ  َسِبيلِ  ِفي اْلم َجاِهدِ  َمَثل  »قال:  -عليه وسلم

صلى هللا -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-، وعن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة «عَيْرجِ  َحَتى
ه   َل  َسِبيِلهِ  ِفي َجاَهدَ  ِلَمنْ  ّللَا   َتَكَفلَ : " قال-عليه وسلم  َأنْ  َكِلَماِتهِ  َوَتْصِديق   يِلهِ َسبِ  ِفي اْلِجَهاد   ِإلَ  َبْيِتهِ  ِمنْ  ي ْخِرج 

َده   َأوْ  ،اْلَجَنةَ  ي ْدِخَله     «.ةَغِنيمَ  َأوْ  َأْجر   ِمنْ  َنالَ  َما َمعَ  ِمْنه   َخَرجَ  اَلِذي َمْسَكِنهِ  ِإَلى َير 
-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة 

ل   اْلَخْيل  »قال:  -عليه وسلمصلى هللا  ل   ،َأْجر   ِلَرج  ل   َوَعَلى ،ِسْتر   َوِلَرج   َفَرج ل   َأْجر   َله   ِهيَ  اَلِذي َفَأَما ؛ِوْزر   َرج 
 َله   تَ َكان الَرْوَضةِ  َأوْ  اْلَمْرجِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِطَيِلَها ِفي َأَصاَبْت  َفَما ،َرْوَضة   َأوْ  َمْرج   ِفي َلَها َفَأَطالَ  ّللَاِ  َسِبيلِ  ِفي َرَبَطَها

 َمَرْت  َأَنَها َوَلوْ  ،َله   َحَسَنات   َوَأْرَواث َها آَثار َها َكاَنتْ  َشَرَفْينِ  َأوْ  َشَرًفا َفاْسَتَنْت  َذِلكَ  ِطَيَلَها ق ِطَعْت  َأَنَها َوَلوْ  ،َحَسَنات  
ل   .َأْجر َله   َفِهيَ  َحَسَنات   َله   ِلكَ ذَ  َكانَ  ِبهِ  َيْسِقيَ  َأنْ  ي ِردْ  َوَلمْ  ِمْنه   َفَشِرَبْت  ِبَنَهر   ًيا َرَبَطَها َوَرج  ًفا َتَغنِ   َيْنَس  َوَلمْ  َوَتَعفُّ
ل   .ِسْتر   ِلَذِلكَ  َفِهيَ  ،ظ ه وِرَها ِفي َوَل  ِرَقاِبَها ِفي ّللَاِ  َحقَ  ْسََلِم أِلَْهلِ  َوِنَواءً  َوِرَياءً  َفْخًرا َرَبَطَها َوَرج   َعَلى َفِهيَ  اْلِْ
ِئلَ  .«ِوْزر   ِلكَ ذَ  ول   َوس  م رِ  َعنْ  -صلى هللا عليه وسلم- ّللَاِ  َرس  ْنَزلْ  َلمْ » :َفَقالَ  اْلح   َهِذهِ  ِإلَ  َشْيء   ِفيَها َعَليَ  ي 

 .«{َيَره   رًّاشَ  َذَرة   ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َوَمنْ  َيَره   َخْيًرا َذَرة   ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َفَمنْ } :اْلَفاَذة   اْلَجاِمَعة   اْْلَية  
أنه قال: قال رسول  وحدثني عن مالك عن عبد هللا بن عبد الرحمن بن معمر األنصاري عن عطاء بن يسار

مْ  َأَل » :-صلى هللا عليه وسلم-هللا  ك  ل   ؟َمْنِزل الَناسِ  ِبَخْيرِ  أ ْخِبر  أل  .ّللَاِ  َسِبيلِ  ِفي ي َجاِهد   َفَرِسهِ  ِبَعَنانِ  آِخذ   َرج 
ويؤتي الزكاة ويعبد هللا ل يشرك به  ،رجل معتزل في غنيمته يقيم الصَلة ؟بعده م بخير الناس منزًل أخبرك
  .«اشيئً 

أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده  :وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال
ولَ  َباَيْعَناقال:   َوَأنْ  ،َواْلَمْكَرهِ  َواْلَمْنَشطِ  َواْلع ْسرِ  اْلي ْسرِ  ِفي َوالَطاَعةِ  لَسْمعِ ا َعَلى -صلى هللا عليه وسلم- ّللَاِ  َرس 

ومَ  َأوْ  َنق ولَ  َوَأنْ  ،َأْهَله   اأْلَْمرَ  ن َناِزعَ  َل  َنا َحْيث َما ِباْلَحق ِ  َنق    ." َلِئم   َلْوَمةَ  ّللَاِ  ِفي َنَخاف   َل  ك 
َبْيَدةَ  َأب و َتبَ كَ وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم قال:  ر  يَ  اْلَخَطاِب  ْبنِ  ع َمرَ  ِإَلى اْلَجَراحِ  ْبن   ع  م وًعا َله   ْذك   ِمنْ  ج 

وِم مْ  َيَتَخَوف   َوَما الرُّ  ة  ِشدَ  م ْنَزلِ  ِمنْ  م ْؤِمن   ِبَعْبد   َيْنِزلْ  َمْهَما َفِإَنه   ،َبْعد   َأَما :اْلَخَطاِب  ْبن   ع َمر   ِإَلْيهِ  َفَكَتبَ  ،ِمْنه 
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َنه   ،َفَرًجا َبْعَده   ّللَا   َيْجَعلْ  وا آَمن وا اَلِذينَ  َأيَُّها َيا} :ِكَتاِبهِ  ِفي َيق ول   َتَعاَلى ّللَاَ  َوَأنَ  ،ي ْسَرْينِ  ع ْسر   َيْغِلبَ  َلنْ  َواِ   اْصِبر 
وا وا َوَراِبط وا َوَصاِبر  ونَ  َلَعَلك مْ  ّللَاَ  َواَتق   .{ت ْفِلح 

أما  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،المينالحمد هلل رب الع
، االجهاد، الكتاب مر التعريف به مرار   كتاب ،بسم هللا الرحمن الرحيم :-رحمه هللا تعالى-بعد كما يقول المؤلف 

كما أن  ،في مجاهدة ومقاتلة الكفار والمراد به بذل الجهد واستغراق الوسع ،والجهاد مصدر جاهد يجاهد مجاهدة
على ما  االجتهاد في مسائل العلم وبذل الجهد واستغراق الوسع واستنباط األحكام من أدلتها، وال يطلق الجهاد إال

 ون:وال يقول ،اجتهد في حمل الرحى :ألنهم كما يقولون  ؛فيه مشقة، ال يطلق على الشيء اليسير الهين جهاد
نسان بأن أعظم ما يشق على اإل ومن ،ألن هذه المادة األصل فيما فيه مشقة ؛أو قلم ل  اجتهد في حمل نواة مث
بذل النفس وبذل الجهد في العلم وتحصيله واستنباط األحكام من  اوأيض   ،هذا أمر شاق ،يبذل مهجته فداء لدينه
ين البابين في غير مقارعة جهاد، وهناك جهاد في غير هذ :فمن هذه الحيثية قيل له ،شاق أدلتها ال شك أن هذا
والجهاد  ،جهاد للشيطان ،هناك جهاد للنفس اأيض   ،وفي غير تحصيل العلم ونيل أسبابه ،األعداء، ومجاهدتهم

هناك من  اوأيض   ،وبالمال، وأكثر النصوص بالجهاد تقدم المال عن النفس اكما يكون باللسان يكون بالسنان أيض  
 .كل هذا جهاد «جاهدوا الكفار بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم» :جاء في الحديث أنواع الجهاد الجهاد باللسان كما

وفي بعض النسخ تقديم البسملة على كتاب الجهاد، وفي بعضها تأخيرها عن كتاب الجهاد، واألمر كما ذكرنا 
أن يبدأ فمن قدم البسملة هذا هو األصل  ،ولكل منهما وجه ،ا، كما يحصل ذلك في كتاب البخاري أيض  امرار  

 :واألمر كما قلنا ،ن الترجمة بمنزلة اسم السورة والبسملة بعدهاإبالبسملة، ومن قدم الترجمة عن البسملة قال: 
  .سهل
وما جاء في نصوص الكتاب والسنة الصحيحة  ،: باب الترغيب في الجهاد والحث عليه-رحمه هللا تعالى-يقول 

ترجمة  ،باب الترغيب في الجهاد ،سيأتي ترجمة متأخرة بهذا اللفظ اوأيض   ،الصريحة في الترغيب فيه والحث عليه
واألصل أن يضم هذا الباب المتأخر إلى الباب  ،باب الترغيب في الجهاد ،( وما يليه93( في الحديث )81رقم )
تحت ترجمة واحدة وسيأتي إن شاء هللا الكلم على الترجمة يعني تجعل هذه النصوص في باب واحد  ،المتقدم

  .لثانيةا
صلى هللا -عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أن رسول هللا حدثني يحيى  :-رحمه هللا-قال 

مثل المجاهد في سبيل هللا كمثل الصائم القائم الدائم الذي ال يفتر من صلة وال صيام حتى »قال:  -عليه وسلم
 ،إال الجهاد في سبيل هللا إال أن يرجع وهو في سبيل هللاخروجه من بيته ال يخرجه من بيته  ألنه بمجرد ؛«يرجع

وال شك أن هذا فضل عظيم أن  ،وتكتب له حسناته كمثل الصائم القائم الذي ال يفتر من صيام وال من قيام
األجر وهو في أمور مباحة ما دام ال يخرجه إال  ،األجر وهو جالس ،األجر وهو نائم ،يكتب له األجر وهو قائم

لم يقطع هذا األجر ويحرم نفسه منه بإتيانه بما ينافيه  فأجره دائم مستمر ال ينقطع ما ،في سبيل هللاالجهاد 
تمع في وقت واحد جألنه ال يمكن أن ي ؛إما قطع للنية أو استعمال هذا الوقت في ما حرم هللا عليه ،ويناقضه

ن كان بعضهم يقول ،طاعة ومعصية في آن واحد إن الجهة منفكة يمكن يكتب مجاهد  ،اإن الجهة يبالغ فيه :وا 
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أنه قد يجتمع قوم للشرب في بيت فيسقط عليهم البيت  :وهو عاص كما ذكر ابن العربي في عارضة األحوذي
يعني مثل ما قال بعض  ،شك أن هذه مبالغة في انفكاك الجهة ولهم أجر الشهادة، ال ،فيموتون عليهم إثم الشرب

يعني المبالغة إلى هذا الحد في انفكاك الجهة يقابله  ،غض بصره بالمزني بهانه يجب على الزاني إ :األشعرية
يعني لو صليت وبيدك خاتم ذهب صلتك  ،طلهبطل العمل أي عمل محرم يبمبالغة الظاهرية في أن كل محرم ي

ال يمكن أن  االجهة يمكن أن تنفك وأحيان   اعليك عمامة حرير الصلة باطلة، لكن أحيان   ،الصلة باطلة ،باطلة
 ،خاتم ذهب أو عمامة حرير :مثلما قلنا ،إلى أمر خارج عن هذه العبادة اإذا كان النهي عائد   ؟متى تنفك ،تنفك

قاتل بسيف  فمثل   ،أو إلى شرطه ،يمكن أن تنفك بأن عاد النهي إلى ذات المنهي عنه لكن إذا كانت الجهة ال
اشترى به ماء يمكن أن  لكن لو سرق ماال   ،ال يمكن ،جهةيمكن أن تنفك الال  ؟هذا يمكن فك الجهة ،مسروق 

مع أن بعضهم قد يرى أن  ،يمكن أن تنفك الجهة :هذا قالوا ،يستعمله للطبخ يستعمله للصلة أو يستعمله للشرب
 ،مثل هذا داخل في المؤثر، فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإن العبادة أو العقل يبطل

صلى -األعرج أن رسول هللا ا إذا عاد النهي إلى أمر خارج قالوا: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن بخلف م
لمن جاهد في سبيله ال يخرجه من بيته إال الجهاد  -جل وعل-يعني ضمن هللا - ّللاَّه  َتَكفَّلَ »: -هللا عليه وسلم

ال ينهزه إال » :ط كما جاء نظيره في الصلة، ال يخرجه من بيته إال الجهاد في سبيله بهذا الشر «في سبيله
الجهاد فقط دون التشريك،  ،ه، وهنا ال يخرجه من بيته إال الجهاد في سبيل«فإن له في كل خطوة حسنة ،الصلة

فهذا أحد الثلثة  ،شجاع :أما إذا جاهد وأظهر للناس الجهاد وهو في الحقيقة إنما جاهد واجتهد وبذل وسعه ليقال
لكنه مع ذلك التفت إلى شيء من أمور  ،، هذا ال يخرجه إال الجهاد في سبيلهل من تسعر بهم النارالذين هم أو 

وال يمنع أن  ،وأن تكون كلمة هللا هي العليا ،يعني أنه في نفسه أنه في األصل خرج إلعلء كلمة هللا ،الدنيا
وتصديق كلماته أي  :قال .لف فيهيقصد بذلك شيء من أمور الدنيا كالغنيمة أو ما أشبه على ما سيأتي الخ

  .أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة ،يعني إن مات يدخله الجنة ،يدخله الجنة
يرد إلى  ،قسم يقتل فيدخل الجنة وقسم يسلم فل يقتل :تقسيم ،يدخله الجنة هذا إذا قتل في سبيل هللا أو يرده

يحتمل أن تكون  ،أجر أو غنيمة :هذه في قوله "أو" ،غنيمة ما نال من أجر أو يرد مع ،مسكنه الذي خرج منه
ن لم يغنم عاد باألجر وال هذا الكلم مستقيم  :فإذا كان الغنيمة قسيمة لألجر قلنا له ،للتقسيم إن غنم ال أجر له وا 

يسوق مثل هذا الكلم  -معليه الصلة والسل-في خصائص هذه األمة أنها أحلت لها الغنائم والنبي  مع ما جاء
لكن أجر أو  ،فمن غنم ال أجر له ،الغنيمة قسيمة لألجر :ليبين شرف هذه األمة ومزيتها على غيرها، نقول

أو أقل منه في  ،أو أجر مع الغنيمة ،إن من أجر التنكير هنا للتعظيم من أجر عظيم إذا لم يغنم :أو نقول غنيمة
ن أو هذه إ :إذا قلنا .أهل العلم والمسألة ال شك أن فيها شيء من اإلشكالكل هذا قيل من قبل  ،مقابل الغنيمة

ذا قلنا او كما يقول بن مالك فيكون مع ما نال من أجر وغنيمة وربما عاقبت الو  ،نها بمعنى الواوإ :للتقسيم وا 
د الشراح أيهما ويرد على هذا كما أور  .من دنياه ئ اومع ذلك استعجل شي ،يكون الذي غنم له أجرهوهذا متجه، 

وما يدريك لعل هللا »بدر أفضل بل شك  ؟أيهما أفضل ؟ولم يغنم اأو من شهد أحد   ،وغنم امن شهد بدر   :أفضل
ولم يغنم، مع ما نال من  اومن شهد بدرا وغنم أفضل ممن شهد أحد   «أعملوا ما شئتم :اطلع على أهل بدر فقال
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هل يقدح  ،ومع ذلك يبتغي من فضل هللا ،الحج امن حج مريد  الحج فقط و  امن حج مريد   هنظير  .أجر أو غنيمة
ن من حج للحج فقط أفضل ممن حج للحج وغيره من إ :ال يقدح هذا في حجه، لكن هل نقول ؟هذا في حجه

لكن الكلم في هذا  ،أخر ئ اأفضل ممن شركه شي -جل وعل-عمله هلل  صال شك أن من تمح ؟فضل هللا
لكن من حيث أنه يقضي عليه يأتي  ،هذا ما فيه إشكال ؟ر من حيث نقص األجرالشيء الذي شرك به هل يؤث

ولذلك أحلت الغنيمة وما أبيحت وتمدح بإباحتها وجعل من خصائصها هذه األمة إال ألن  ؛اأبد   ،ال ؟على بطلن
ال يخرجه إال ملحظتها ال تؤثر في أصل المقصود، إن المجاهد لتكون كلمة هللا هي العليا فهو في سبيل هللا، 

إن نظر قل  ؟لكن حصلت له الغنيمة يردها وال ما يردها ،في األصل الجهاد هو ما نظر إلى الغنيمة أصل  
 ة الناس، بل شك يعنيءا مع أن ملحظة أمر الدنيا أسهل من ملحظة مرا ،والحكم للغالب عند أهل العلم ،أجره

الغد إنسان بعمله الدنيا، يعني يدخل فيه من خرج  أعرض على هذا ما ترجم بها أهل العلم باب ما جاء من
إن جاء  :للغنيمة فقط، من خرج للغنيمة فقط فهذا داخل لكن من خرج لتكون كلمة هللا هي العليا، ومع ذلك قال

يرضي  ما ستعانة به علىإذا كان قصده اال ،شيء مما يبتغي به مما يستعان به على طاعة هللا قد يؤجر عليه
ولذلك الذي رجحه بن القيم من أفضل المكاسب  ؛، فاألمور بمقاصدها، إذا قتل فهو شهيد-جل وعل-هللا 

، ما يلزم قد يقر -عليه الصلة والسلم-كسب النبي  ألنها هي ؛أفضل المكاسب على اإلطلق الغنائم ،الغنائم
 ،ي قلب الثاني، الذي لم يغنمعلء كلمة هللا ونصر دينه أعظم بكثير مما وقر فإ في قلب هذا الذي غنم من إرادة 

قد يكون اإلنسان هو الذي بجواره في الصلة في المسجد في حال الرخاء الذي يتصرف  ،فهذه أمور متفاوتة
 ،ويستطيع أن يوازن بين أموره، في حال الرخاء يكون بينه كما بين السماء واألرضاإلنسان على مقتضى نظره، 

 :هذا مشكل لكن قد يقال ،نعم اإلنسان غير مقتضى نظر اإلنسان، فيكف بمثل تلك الظروف التي قد يتصرف
ألن  ؛نه بالنسبة لهؤالء كل إنسان في هذا المجال ال يمكن أن يسوايه إنسان من كل وجه سواء غنم أو لم يغنمإ

  .-جل وعل-ألن هذا مرده إلى قوة اإلخلص، وصدق المقصد هلل  ؛-جل وعل-هذه أمور تقديرها عند هللا 
منا من تعجل  :عض اإلنسان ترده أمور الدنيا وال تنقصه من حياته شيء، كما جاء في حديث الصحابيب

، ال شك أن الدنيا لها أثر على اآلخرة وهي هوفتحت له الدنيا فهو يهدبها مثل مصعب بن عمير، إلى آخر 
ا قتل الكفار، قد ينوي بها قد ينوي به ،لكن يبقى أن هذه أمور قد تكون معارضه بما هو أقوى من ذلك ،ضرتها

  .فتكون في ميزان حسناته -جل وعل-االستعانة بما يرضي هللا 
صلى هللا عليه -وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلمة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول هللا  :قال
لرجل أجر يعني  ؛ثيةقسمة ثل ،ثلثة «ثلثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزرلالخيل »قال:  -وسلم

يؤجر على اقتنائها، ولرجل ستر ال يؤجر عليها لذاتها وال يأثم باقتنائها، الثالث ال يؤجر عليها بل يأثم باقتنائها، 
فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل هللا مجهزة للغزو جهزها للغزو سواء كان بنفسه أو بإعارتها  :التفصيل

فأطال لها في مرج أو روضة أطال لها الحبل الذي تربط به، في مرج يعني مكان فيه ربطها في سبيل هللا  ،لغيره
، أو روضة تكون مرتفعة فما أصابت في طيلها ذلك من المرجع أو اوهو في الغالب يكون منخفض   ،كأل وعشب

يعني شوط أو شرفين  اطيلها ذلك فاستنت جرت شرف   الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها الحبل هذا
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كانت آثارها  ،أو شوطين اكما هو شأن المحل المشرف شوط   ،المحل كما هو اسواء كان مرتفع   ،أو شوطين
للنية العامة التي من أجلها اقتنى هذا الخيل وربطه، وهو أنه  ؟أقدامها على األرض، وأرواثها حسنات له، لماذا

إنما » :لحديث عمر ؛ن يسقي به يعني من غير نيةولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أ في سبيل هللا،
نما لكل امرئ  ، ومع ذلك كان ، هذا ما أراد أن يسقيه وال قصد وال نوى لها أن تستقي«ما نوى  األعمال بالنيات وا 

، ووضعه في المسجد لمن يقرأ فيه أو اذلك له حسنات، اكتفاء بالنية العامة، يعني اإلنسان إذا اشترى كتاب  
ينوي كل من قرأ فيه أن ينوي به  :هذه النية في تحصيل أجر كل من قرأ فيه، هل يلزم أن نقولمصحف تكفي 

الموقف، يعني يجلس عند هذا الكتاب، ثم إذا رفعه فلن ونظر فيه نوى أن يقرأ فيه ليؤجر نيات تفصيلية ما 
  .هذا الذي ربط في سبيل هللا له أجر ،تكفي النية العامة، فهي له أجر ،تلزم
ولم  اوتعفف   ا، يؤجرها يحمل عليها، تغني  ، ليتستغني بها عن سؤال الناس، بإجارتها مثل  اوتعفف   ارجل ربطها تغني  و 

لم ينس زكاتها إذا أعدها للتجارة، أو لم ينس زكاة ريعها إذا أعدها  ،قابها، وال في ظهورهار ينس حق هللا في 
فهي لذلك ستر، هذا يستتر ، كاة في رقابها وال في ظهورهالإلجارة، أو إعارتها على إن في المال حق سوى الز 

إذا نوى بهذا االستتار، وهذا التعفف نعم أن يستتر بها  بها عن سؤال الناس، ويستعف بها عن مسألتهم، ورجل
عن سؤال الناس الذين جاءت النصوص بذمهم، أو يستغني بها في تأمين نفقته ونفقة من يمون ويقوت بهذا النية 

  .عليهايؤجر 
 وهذا التقسيم يأتي على كثير من أمور الدنيا، يعني شخص فتح محل   ،ورياء  ونواء  لإلسلم اورجل ربطها فخر  

نظار المعسرين، والتصدق  ؟، ما الذي يقصده من المحل التجاري اتجاري   إذا قصد بذلك التيسير على الناس، وا 
لكن إذا قصد بذلك استغلل الناس، أو قصد بذلك مجرد  ،نعم ؟من هذا المحل في بداية، يؤجر على هذه النية

، يفتخر به على الناس ورياء  ونواء  ألهل اإلسلم، االتعفف به واالسترزاق منه، كل على نيته، ورجل ربطها فخر  
إما باستدانة تجعله يضيق  ،الفارهة، كثير من الناس تجده يسلك المسالك غير المرضية لتحصيلها مثل السيارات

عندهم أسماء لها قد ال  ،يركب السيارات الفارهة :اى نفسه وعلى من تحت يده، من أجل أين يقال فخر  عل
ورياء ، هذا  اة األثمان الكثير ممن يشتريها إنما يركبها فخر  ظنستوعبها، المقصود أنه في كثير من السيارات الباه

نواء يعني عداء ومنواءة  ،ألهل اإلسلم ونواء .من الواجبات ءشيعليه وزر، ال سيما إذا كانت على حساب 
ألهل اإلسلم يستغل بها الفرص، كما أنه يوجد من يشتري بعض السيارات الفارهة، يقتنص بها من يشاء، 

إما  ،إذا رآها من رآها ممن ضعفت نفسه ماذا؟بعضهم يشتري السيارة بخمسمائة ألف، بستمائة ألف، من أجل 
ألن هذه األمور مثل ما يحدث اآلن في كثير  ؛لركوب مع اآلخرين أو صبيامرأة عرفت بشيء من التساهل با

ضعاف النفوس، هذا موجود  ،تجده إنما يفعل هذا من أجل أن يقتنص به بعض الضعاف ،من تصرفات الناس
نما يكيد لهؤالء المغفلين، إذا ربطها فخ ،ال يلزم أن يكيد لإلسلم بالكلية ،نوى ألهل اإلسلم اهذا أيض   ورياء ،  ار  وا 

فهي على ذلك وزر،  :هذا معروف أنه يأثم به وهي عليه وزر، وكذلك نواء ألهل اإلسلم نسأل هللا العافية، قال
يعني في وقت بعض الناس، بعض السماسرة اآلن تجد ما عنده شيء البتة، ثم بعد ذلك يشتري السيارة يستدين 

ألن الناس يرتاحون في تجاراتهم لمن  ؛يقتنص بها الزبائن ماذا؟لمدة عشر سنوات أقساط لهذه السيارة من أجل 
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يعني لو جاءك شخص على سيارة  ألن يعطى األموال يضارب بها، ءظهره التجارة، ويظنون به أنه كفم
وقال: أنا عندي تجارة ماعندك ندخله في تجارتنا ولك نصيبك من الربح بقدر مالك، أو  بنصف مليون مثل  

لو  ،عرفه للتجارةما يقول هذا  الفة ال شك أنك سوف تثق باألول أكثر من الثاني،جاءك شخص على سيارة ت
، ويستدين لمدة عشر ما عنده شيء أصل   ،كان عنده تجارة كان اشترى سيارة تنقل رجله، ويتخذون لهذا األمر

فهي  ،رر بمثل هؤالءهذا يغ ،سنوات، أقساط لهذا اآلداب، ولم يكن نواء  وعداء  ألهل اإلسلم، إنما تغرير بهم
  .على ذلك وزر

هل هي مثل  ؟أو ماذا عليه؟ عن الحمر يعني ماذا لمن يقتني الحمر -صلى هللا عليه وسلم-سئل رسول هللا 
 ،نعم وال ال :ما قال ؟ال أمنعم  :قال  -عليه الصلة والسلم-الرسول  ؟هل الحمر مثل الخيل لثلثة ؟الخيل
لو عندك حمار  {يره افمن يعمل مثقال ذرة خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر  } :لدخولها في عموم اآلية ؟لماذا

بحاجه إلى مساعدة معه متاع، حملته وحملت متاعه لك أجر، هذا من الخير  وأنت في طريقك وجدت رجل  
بول تركتها ت ،ظل ينتفع به الناس ،ربطتها في مجالس الناس الذي تعمل، لكن إذا قصدت بها اإلضرار مثل  

صلى هللا عليه -وسئل رسول هللا  :يقول ،ألن هذا شر ؛وهذا من همك هذا عليك وزر ،وهذا قصدك ،وتروث فيه
لم يرد ما  ، فالعموم يعمل به ما«إال هذه اآلية الجامعة الفاذة ءلم ينزل علي فيها شي»عن الحمر فقال:  -وسلم

في  ةنكر  ،قال: ذرة خير يره {يره اال ذرة خير  فمن يعمل مثق} :يخصصه، العموم يعمل به حتى يرد ما يخصصه
صلى هللا عليه -والرسول  ،، اآلن عندنا التنصيص على الخيليره{ اومن يعمل مثقال ذرة شر  } ،سياق الشرط فتعم

، وكل سئل عن الحمر، فأجاب بهذه اآلية الجامعة الفاذة التي تجمع الحمر والبغال والسيارات والطائرات -وسلم
ن أراد بها شر   ،أجر ان ينتفع به إذا أراد بها خير  ما يمكن أ  ،أجر عليه ا، إن فعل فيها خير  اصارت عليه وزر   ،اوا 

ن فعل فيها شر     .أثم به اوا 
أنه قال: قال رسول  حدثني عبد هللا بن عبد الرحمن بن معمر األنصاري عن عطاء بن يسار :-رحمه هللا-قال 
مْ  َأاَل  :-صلى هللا عليه وسلم-هللا  معنى  ما ؟في اآلخرة أو في الدارين أو، في الدنيا َمْنِزال   النَّاسِ  ِبَخْيرِ  أهْخِبرهكه

 ،ألنه قد يكون بالنسبة لمقاييس الدنيا ؛المرد كله إلى أمر اآلخرة ،يعني األفضل على كل حال ؟الخيرية هنا
نما كفى الناس عن  ،بالنسبة للدنيا قد ال يكون هذا خير الناس منزال   ،رجل الذي بعده رجل معتزل في غنيمتهال وا 

فالمرد إلى اآلخرة، يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها  ،يوم القيامة شره صار من خير الناس منزال  
وشظف  نها بالنسبة لمقاييس الدنيا الذي تعرض للبرد والشمس والحرإ :شعب الجبال، لكن هذه الخيرية هل يقول

ويأتي  ،إنما المقصود في اآلخرة هو أسلم ممن قالوا ،ال ؟ن في البيوت، من الحياة الدنياذيلالعيش أفضل من ال
يعني بلجام فرسه يجاهد في  «رجل آخذ بعنان فرسه ؟أال أخبركم بخير الناس منزال  » :هذا في العزلة والخلطة

أال أخبركم بخير » :لناسهذا بالنسبة لمن يجاهد في سبيل خير ا ،هذا ال شك أنه من خير الناس ،سبيل هللا
  .ارجل معتزل في غنيمته يقيم الصلة ويؤتي الزكاة وال يشرك باهلل شيئ   ،يعني الذي يليه «؟بعده الناس منزال  

في  أما بالنسبة للعزلة فل شك أنها ،هذا ال شك أنه من أفضل المنازل ،أما فضل الجهاد فجاءت به النصوص
ال فالخلطة أفضل ،فالعزلة خير له ،أوقات الفتن التي يخشى أن يتعدى شرها وضررها على اإلنسان الذي  ،وا 
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لكن المسألة في أوقات الفتن التي  ،يخالط الناس ويصبر على شرهم أفضل بكثير ممن يعتزلهم ويصبر عليهم
، والناس ال شك األفضل له أن يعتزل أو يعتزل، عليه أنفمثل هذا  ،يخشى أن تتعدى هذه الفتن إلى الشخص

، فالذي يستطيع اوبعضهم الخلطة خير له مطلق   ،اأنهم يتفاوتون في هذا المقام فبعض الناس العزلة له خير مطلق  
أن يؤثر في الناس ينفع الناس، هذا الخلطة أفضل له بحيث ال يتأثر بما هم عليه من شرور، والذي ال يستطيع 

بن محمد الخطابي البوستي  ةاعتزل، وللخطابي أبي سليمان حمد :أثر مثل هذا يقال لهأن يؤثر وهو قابل للت
جمع فيه النصوص في الطرفين ووزن فيه بينه على كل  ،له كتاب في العزلة "معالم السنن"المعروف صاحب 

 :س هل يقال لهلو أن إنسان عنده شيء من العلم ينفع النا ،حال كل إنسان يعرف من نفسه تأثره وأثره في غيره
غير مناسب كما كان  اإذا خشي من بعض ما عنده من علم أن يؤثر في الناس أثر   ؟ألن الزمن زمن فتنة ؛اعتزل

لكن  ،، فهذا له حكمأهل العلم يمنعون من يدرس إذا خشي عليه التخليط منع وجعل في بيته ال يخالط الناس
اعتزل باعتبار أن خير الناس بعد المجاهد الذي يعتزل  :ال لههل يق ،ذي نفع هللا به يعلم الناس الخيراإلنسان ال
فبعض الناس مخالطته  ،الخلطة والعزلة تختلف من شخص إلى آخر ،اعتزل في غنيمتك قل: ال ،في غنيمته

عتزاله للناس أفضل، والشراح منذ القرن الثامن والتاسع كأنهم يطبقون على أن العزلة ا وبعضهم  ،للناس أفضل
وواقع الناس اليوم  ،االستحالة خلو المحافل عن المآثم عن المعاصي عن المنكرات :ويعلقون لقولهم اأفضل مطلق  

فباإلمكان أن يعتزل اإلنسان وهو في  ،ال شك أن المنكرات موجودة وبكثرة وظاهرة، لكنها في أماكن دون أماكن
بعض المحلت واألسواق وأمور الناس ، و يعني كثير من األحياء ليس فيها كثير من المنكرات ،بلد بلد كبير

وبعض محافل الناس العامة ال تسلم من المنكرات، هل نقول لطالب العلم أو لغيره لمن يريد نجاة نفسه، نقول: 
نزل إلى هذه ا :لو واعتزل باألحياء التي تسلم من المنكرات، أو نق ،ال تنزل إال األماكن التي فيها المنكرات

  .المنكرات وأنكر وغير بقدر استطاعتك المحلت التي تشتمل على
ال فل ينزل إلى  ،فهذا هو المتعين في حقه ،إن كان ممن يستطيع أن يغير ويؤثر نعود إلى المسألة األولى: وا 

  .اهذا األماكن خشية أن يتأثر، يقيم الصلة ويؤتي الزكاة ويعبد هللا ال يشرك به شيئ  
أخبرني العبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن  :قال ،وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد :قال

على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره،  -صلى هللا عليه وسلم-بايعنا رسول هللا  :جده، قال
رجال أن بيعة ال به مع أن المقطوع به المجزوم ،بايعناه على ما بايع عليه النساء :وفي بعض أحاديث عبادة قال

ونظرنا له  ،اوقعت قبل بيعة النساء، لكنهم يحيلون على ما في القرآن، الذي يعرفه الخاص والعام، ذكرنا هذا مرار  
وكان الثابت في  ،عليك كفارة مجامعة :ما يقال ،عليك كفارة ظهار :بأن من جامع في نهار رمضان يقال له

عروفة لدى الخاص والعام والبيعة التي بايع عليها لكن كفارة الظهار مضبوطة بالقرآن الم ،الحديث الصحيح
على السمع  -صلى هللا عليه وسلم-بايعنا رسول هللا  :، هي مثل بيعة النساء المضبوطة بالقرآن، يقولالرجال

وألولي األمر من بعده  -عليه الصلة والسلم-وهذه للرسول  ،والطاعة في العسر واليسر على السمع والطاعة
ألنه حينئذ ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق في العسر واليسر،  ؛لم يأمروا بمعصية لطاعة ماعلى السمع وا

ألن بعض الناس يدور مع حالته وهمه  ؛في حال الغناء وفي حال الفقر ،يعني في حال السعة وفي حال الضيق
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ن لم يعطى منها سخط إن أعطي منها رضي ؛الدنيا في حال النشاط  ،مكرهوالمنشط وال ،في العسر واليسر ،وا 
إذا  ا،فإذا أمر بأمر ليس فيه معصية، عليه أن ال يلتفت إلى حاله إال إذا كان عاجز   ،وفي حال ما تكرهه النفس

 ،يناسبه إال وسعها، لكن ال ينظر إلى أن هذا يناسبه وأن هذا ال اعجز فالذي ال يستطيع ال يكلف هللا نفس  
  .فعليه الطاعة بغض النظر في كونه يناسبه أو ال يناسبه ،ال يناسبه ويتخير من األوامر ما يناسبه دون ما

 ،وال يجوز عصيانه ،وأال ننازع األمر أهله، األمر ألهله ما دام ثبتت البيعة لزيد من الناس ال يجوز الخروج عليه
ما لم تروا  ،الال ما صلوا  ،من جهة الخروج عليهم معلق بالكفر البواح أو ترك الصلة ،إال إذا أمر بمعصية

، ومع ذلك يشترط أهل العلم القدرة، أما إذا لم توجد القدرة فل يجوز الخروج ولو وجد الكفر البواح بترك ابواح   اكفر  
راقة الدماء ما هو أعظم من الصبر على هذا الرجل ألنه يترتب على ذلك من المفاسد، ؛الصلة على هذا  وا 
ن كان كافر   الوالي وأن نقول أو نقوم  :فأهل العلم يشترطون ذلك ومع ذلك يقول عبادة ،أو ال يصلي ابواح   اكفر   اوا 

ال شك أن الوالة كغيرهم من  ،والمنشط المكره ال تنافي النصيحة ،الطاعة في العسر واليسر ،بالحق حيث ما كنا
من األمور التي تيسر باعتبار أنهم مكنهم هللا من كثير  ،وقد يقع منهم أكثر من غيرهم ،الناس يقع منهم ما يقع

ولو حصل منهم ما حصل ولو  ،ومع ذلك يبقون بالنسبة لوجوب الطاعة تجب الطاعة ،ما لم تيسر لغيرهم
عليه الصلة -وال ينازعون األمر بحال من األحوال إال بما جاء عن النبي  ،ولو حصل الجور ،حصل الظلم

قال:  ؟رسول هللا لمن يا :قلنا ،الدين النصيحة ،لنصيحةالدين ا ،الدين النصيحة ،حة واجبةيولكن النص ،-والسلم
بل من أوجب  ،فبذل النصيحة لولي األمر، من أهم المهمات «هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم»

من الغش لولي األمر أن يغر بالثناء الكاذب، فل يثنى وينص أهل العلم في شرح حديث النصحية أنه  ،الواجبات
إما أن يبالغ في المدح، وهذا  ؛ألن الناس في هذا الباب على طرفي نقيض ؛ما لم يفعل وال يغمط ما يفعلعليه ب

وال يلبس وال يشنع وال يشهر  ،أن هذا قصده شيء من أمور الدنيا ،في الغالب الذي يبالغ في المدح بما ليس فيه
بينه  ااألصل سر   ن النصيحة كما هوعلى أن تكو  ،ابشيء لم يحصل، أو يضخم الشيء اليسير يجعله كبير  

ن كان نصيحة علنية فهي من باب األمر والنهي من باب التغيير من باب  ؛فهي أجدى ،ينهوب ألن النصيحة وا 
 .فهذه أمور ملحظة ومرعية عند أهل العلم ا،يشترطون أال يترتب عليها من المفسدة ما هو أعظم منه .اإلنكار

هذا  كان مثل   واللوم إنما هو باللسان يعني لو ،ال نخاف في هللا لومة الئم ،كناوأن نقول أو نقوم بالحق حيث 
ذا أدى ما عليه ،هذا محضر نصيحة ،هذا ليس بنجوى  ،ال :نقول ؟كيف يدخل نفسه فيما ال يعنيه ،مجنون   ،وا 

ور في هذه له أن يترك وهو معذ ،على ولده ،على ماله ،لكن إذا تعدت المسألة اللوم، إذا خاف على نفسه
اللسان ما يثني لكن لو  ،اللوم إنما يكون باللسان ،ال نخاف في هللا لومة الئم :المنصوص عليه ،ال ،الحالة

هناك يكون فيه ممدوحة على أن ينكر المنكر بقلبه، يبقى أنها  ،على ولده ،خشي على جسده خشي على ماله
مة وصبر على اآلثار المترتبة عليها هذا له ذلك، يعني من ارتكب العزي ،عند هذه مسألة في عزائم وفيه رخص

كل  ،نعم بل شك له أجر الجهاد ،لكن يبقى أن له ممدوحة وله رخصة، وال يؤاخذ إن خشي على نفسه، باللسان
  .جهاد الشيطان ،جهاد النفس ،جهاد بحسبه
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في األسبوع القادم ما فيه غيره وأربعة دروس  اعندنا إال اليوم وغد   ما نحنالباب طويل وبعده اإليمان والنذر و 
نحتاج إلى أن نكمل على  ،باقي مع هذا الدرس خمسة دروس فقط، والكلم في الجهاد وفي اإليمان والنذر طويل

  .أي حال
 اكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموع   :حدثنا عن مالك عن زيد بن أسلم قال :قالوا

له من الروم  اوافدون، كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر جموع   مون من الروم على أنهم قاد
يعني مثل ما يحصل اآلن من تهويل قوات األعداء وما أشبه ذلك من شرق أو غرب أو غير  ،ويخوف منهم

 ،اده فرج  فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل هللا بع ،أما بعد :فكتب إليه عمر بن الخطاب ،ذلك
يا } :وأنه لن يغلب عسر يسرين، وأن هللا تعالى يقول ،افيجعل هللا بعد ذلك فرج   ،على أن يبذل األسباب الشرعية

 افإن مع العسر يسر  } ،لن يغلب عسر يسرين يها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا هللا لعلكم تفلحون{أ
أعيد نكرة هو وغيره ومن هذا قالوا: لن  ،واليسر نكرة ،معرفة فهو عينهالعسر معرفة وأعيد  {اإن مع العسر يسر  
: يقول هللا تعالى في كتابه ،واليسر أعيد نكرة وهو غيره ،العسر أعيد معرفة فهو عينه ،يغلب عسر يسرين

ادام م ،وصابروا المصابرة المفاعلة ،ولن ينال أحد مطلوبه إال بالصبر ،الصبر ال بد منه {اصبروا وصابروا}
صبر خصمك ال بد أن تصابره وتصمد أمامه، ورابطوا يعني داوموا، واتقوا هللا ال بد من هذه اصبروا واصابروا 

 ورابطوا واتقوا هللا أربعة أشياء لتحصل النتيجة لعلكم تفلحون.
  .باب النهي على أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

ول   َنَهى" :َقالَ  َأَنه   ماَ -رضي هللا عنه- ع َمر ْبنِ  ّللَاِ  َعْبدِ  َعنْ  َناِفع   َعنْ  َماِلك َعنْ  َيْحَيى َحَدَثِني صلى - ّللَاِ  َرس 
ْرآنِ  ي َساَفرَ  َأنْ  -هللا عليه وسلم و ِ  َأْرضِ  ِإَلى ِباْلق  َنَما :َماِلك َقالَ  ."اْلَعد  وُّ  َيَناَله   َأنْ  َمَخاَفةَ  َذِلكَ  َواِ   .اْلَعد 
خشية أن يساء إليه وأن  ؛باب النهي على أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو :-الىرحمه هللا تع-يقول المؤلف 

عليه -قد يمكن من آية يقام بها الحجة عليه كما أرسل النبي  ،فالعدو ال يجوز تمكينه من القرآن، نعم ،يمتهن
وا إلى كلمة سواء بيننا يا أهل الكتاب تعال} :باآلية إلى هرقل، وغيره ممن دعاهم إلى اإلسلم -الصلة والسلم

فيخشى أن يسيء  ،ألنه ال يتدين به ؛لكن ال يمكن من القرآن ،إلى آخرة...، فيمكن من آية أو بعض آية {وبينكم
 ،أنا أسمع القرآن منكم :ويقول ،إليه، ويكثر السؤال من تمكين من رجي إسلمه من القرآن أو من ترجمه معانيه

ألن إذا غلب على الظن أنه يستفيد منه وال  ؛ت معانيه أقرأ وأستفيد وأنظرترجم اأعطوني مصحف   ،لكن ما أفهم
ن كان تحت النظر فهو أولى ،يسيء إليه حينئذ ال مانع من ذلك أطلع  :وقال ،وقد أفتى به بعض أهل العلم وا 

  .عليه عندنا، يطلع على هذه الترجمة ويقرأ ويتأمل رجاء أن يسلم
َثِني :قال وله  َنَهى" :َقالَ  َأَنه   عهَمر ْبنِ  ّللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  َناِفع   َعنْ  َماِلك َعنْ  َيْحَيى َحدَّ  -صلى هللا عليه وسلم- ّللاَِّ  َرسه
و ِ  َأْرضِ  ِإَلى ِباْلقهْرآنِ  يهَساَفرَ  َأنْ  ليس المراد أن  ،" يسافر بالقرآن في بعض الروايات المصحف، وهذا ال بد منهاْلَعده

نما  :مالك ال ليس هذا هو المراد، إنما المراد به المكتوب في المصاحف، قالبالقرآن الذي في صدور الرج وا 
إذا  من ال يتدين به في بلد المسلمين، فكيفمذلك مخافة أن يناله العدو فيسيء إليه، وقد أسيء إليه من قبل 

 كان في بلد العدو.
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  .في الغزو باب النهي عن قتل النساء والولدان
 َأَنه   َكْعب   ْبنِ  الَرْحَمنِ  َعْبدِ  َقالَ  َأَنه   َحِسْبت   :َقالَ  َماِلك   ْبنِ  ِلَكْعِب  اْبن   َعنْ  ِشَهاب   اْبنِ  َعنْ  َماِلك َعنْ  َيْحَيى َحَدَثِني

ول   َنَهى: " َقالَ  َقْيقِ  َأِبي اْبنَ  َقَتل وا اَلِذينَ  -صلى هللا عليه وسلم- ّللَاِ  َرس   :َقالَ " .ِوْلَدانِ َوالْ  النِ َساءِ  َقْتلِ  َعنْ  اْلح 
ل   َفَكانَ  َقْيقِ  َأِبي اْبنِ  اْمَرَأة   ِبَنا َبَرَحْت  :َيق ول   ِمْنه مْ  َرج  َياحِ  اْلح  ر   ث مَ  ،َعَلْيَها الَسْيفَ  َفَأْرَفع   ِبالصِ  ولِ  َنْهيَ  َأْذك   ّللَاِ  َرس 

  .اِمْنهَ  اْسَتَرْحَنا َذِلكَ  َوَلْوَل  َفَأك فُّ  -صلى هللا عليه وسلم-
ولَ  َأنَ : -مارضي هللا عنه- ع َمر اْبنِ  َعنْ  َناِفع   َعنْ  َماِلك َعنْ  وَحَدَثِني  َرَأى -صلى هللا عليه وسلم- ّللَاِ  َرس 

ْبَيانِ  النِ َساءِ  َقْتلِ  َعنْ  َوَنَهى َذِلكَ  َفَأْنَكرَ  َمْقت وَلةً  اْمَرَأةً  َمَغاِزيهِ  َبْعضِ  ِفي   ."َوالصِ 
يقَ  َبْكر   َأَبا َأنَ  َسِعيد   ْبنِ  َيْحَيى َعنْ  َماِلك َعنْ  وَحَدَثِني دِ  ي وًشا َبَعثَ  الصِ   ْبنِ  َيِزيدَ  َمعَ  َيْمِشي َفَخَرجَ  الَشاِم ِإَلى ج 

ْفَيانَ  َأِبي ْبع   َأِميرَ  َوَكانَ  ،س  َما َتْرَكبَ  َأنْ  ِإَما :َبْكر   أِلَِبي َقالَ  َيِزيدَ  َأنَ  َفَزَعم وا ،اأْلَْرَباعِ  ِتْلكَ  ِمنْ  ر   َفَقالَ  ،َأْنِزلَ  َأنْ  َواِ 
َطايَ  َأْحَتِسب   ِإنِ ي ،ِبَراِكب   َأَنا َوَما ِبَناِزل   َأْنتَ  َما :َبْكر   َأب و  َقْوًما َسَتِجد   ِإَنكَ  :َله   َقالَ  ث مَ  ،ّللَاِ  َسِبيلِ  ِفي َهِذهِ  خ 

مْ  َزَعم وا وا َأَنه  وا َأَنه مْ  َعم وازَ  َوَما َفَذْره مْ  لِلَِِ  َأْنف َسه مْ  َحَبس  مْ  َحَبس  وا َقْوًما َوَسَتِجد   ،َله   َأْنف َسه   َأْوَساطِ  َعنْ  َفَحص 
وِسِهمْ  وا َما َفاْضِربْ  ،الَشَعرِ  ِمنْ  ر ء  نِ ي ،ِبالَسْيفِ  َعْنه   َفَحص   َكِبيًرا َوَل  َصِبيًّا َولَ  اْمَرَأةً  َتْقت َلنَ  َل  :ِبَعْشر   م وِصيكَ  َواِ 

َبنَ  َوَل  ،م ْثِمًرا َشَجًرا َتْقَطَعنَ  َل وَ  ،َهِرًما  َولَ  ،َنْحًَل  َتْحِرَقنَ  َوَل  ،ِلَمْأَكَلة   ِإلَ  َبِعيًرا َوَل  َشاةً  َتْعِقَرنَ  َوَل  ،َعاِمًرا ت َخرِ 
  ."َتْجب نْ  َوَل  ،َتْغل لْ  َوَل  ،َقَنه  فرِ ت  

صلى - هللا رسول أن بلغنا أنه عماله من عامل ىإل كتب العزيز عبد بن عمر أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 تغلوا ل ،باهلل كفر من تقاتلون  ،هللا سبيل في هللا باسم اغزوا :لهم يقول سرية بعث إذا كان -هللا عليه وسلم

 ".عليك والسَلم ،هللا شاء إن وسراياك لجيوشك ذلك وقل ،وليدا تقتلوا ول تمثلوا ول تغدروا ول
 ،يعني ممن ال يد له في القتال ،باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو :-هللا تعالى رحمه-يقول المؤلف 

مرأة فإن حكمها حكم مقاتل، النساء اأو  اكبير   اوأما من شارك في القتال سواء كان شيخ   ،من يضعف عن ذلك
النهي عن قتل النساء والذرية مع وثبت  ،فهم ال يجوز قتلهم ،والذراري في الغالب كبار السن الشيوخ ال يقاتلون 

فحصل التعارض بين النهي عن قتل النساء والذراري  «من بدل دينه فاقتلوه» :-عليه الصلة والسلم-أنه قال 
من بدل دينه فاقتلوه، مطلق  اتقتل نعم، لكن عموم   ؟أو ال تقتل ةوبين من بدل دينه فاقتلوه، فهل تقتل المرأة المرتد

والذرية يشمل األصليات والمرتدات، ومن بدل دينه فاقتلوه عمومه  نهي عن قتل النساءال ،وجهي ؟وجهي أم
شامل للرجال والنساء، إال أنه خاص بالمرتدين من الرجال والنساء، فعموم النهي عن قتل النساء والذراري في 

من الرجال والنساء  دعونا من الذراري، اآلن من بدل دينه فاقتلوه خاص بالمكلفين،عمومه هو خاص بالنساء 
وعموم الثاني للرجال والنساء خصوص األول  ،وعموم النهي عن قتل النساء هذا شامل لألصليات والمرتدات

حنفية عملوا بحديث النهي عن قتل ال ،فنحتاج إلى مرجح خارجي ،خاص بالنساء وخصوص الثاني بالمرتدين
 ،قتل النساء شامل للكافرات األصليات والمرتداتألن النهي عن  ؛فل يجوز قتل المرتدة ،النساء الذراري 
، لكنه معارض بحديث النهي عن قتل النساء، "من بدل دينه فاقتلوه"بعموم  عمل   ؛تقتل المرتدة :والجمهور قالوا

 :الجمهور يقولون  ،وبينهما عموم وخصوص وجهي ،وحديث النهي عن قتل النساء معارض بمن بدل دينه فاقتلوه
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قتل النساء دخله مخصصات كثيرة فهو ضعيف، عمومه ضعف لكثرة المخصصات، يعني  عموم النهي عن
 ؟يدخل في النهي عن قتل النساء والذرية، إذا قتلت، تقتل أو ال تقتل ،تقتل ؟، تقتل أو ال تقتلالمرأة إذا زنت

ن كن نساء فعمومه دخل ومخصصات كثيرة، فضعف أمام عموم تقتل، إذا ثبت قتل الصواحب ن بدل دينه م"، وا 
  .فالمرتدة ال تدخل في النهي عن قتل النساء في العزو ،فرجح عليه من هذه الحيثية فتقتل المرتدة "فاقتلوه
حسبت أنه قال عبد الرحمن بن  :حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال :قال

الذين قتلوا بن أبي  -صلى هللا عليه وسلم- نهى رسول هللا :وبعض الروايات عبد هللا بن كعب أنه قال ،كعب
نهى  :فانتدب له من يقتله، أنه قال -عليه الصلة والسلم-يهودي آذى النبي  ،سلم بن أبي الحقيق- الحقيق

يعني انتدبهم لقتله فنهاهم  ،نهاهم قبل القتل ،عن الذين قتلوا بن أبي الحقيق -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
فهم  ،يعني لما رأتهم صاحت ،: برحت بنا امرأة بن الحقيقفكان رجل منهم يقول :ء والوالدان، قالعن قتل النسا

والعلج في هذا أن يقتلوها، العلج أن يرتاحوا  ،خشوا من أن يدركه من يسعفه أو من يسطوا عليهم فيقتلهم
كر نهي رسول هللا صلى هللا عليه ثم أذ ،فأرفع السيف عليها ،برحت بنا امرأة بن الحقيق بالصياح :قال .منها

  .وسم فأكف، ولوال ذلك استرحنا منها، يعني لوال النهي قتلناها وارتحنا
رأى في بعض مغازيه  -صلى هللا عليه وسلم-وحدثني عن مالك عن نافع عن أبي عمر أن رسول هللا  :قال

 ألصليات، وأما المرتدات فيقتلن على ماامرأة مقتولة فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان، يعني هذا في ا
تقدم، نعم هو السبب األصلي لكونه النساء والصبيان والشيوخ الكبار هؤالء ليسوا من أهل القتال، لكن إذا شاركوا 
في القتل أو تترس بهم الكفار بحيث ال يمكن الوصول إليهم إال بهم فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، 

عمومه  ة،م وغايات، هو مخصوص بالمرتدات، يعني عمومه مخصوص بقتل المرتدوالوسائل لها أحكا
هو ما استطعنا إلى أن عرفنا كثرة المرجحات التي  ،مخصوص بالزانية المحصنة، عمومه من قتلت تقتل، ال

  .أضعفت هذا العموم
فخرج يمشي مع يزيد  ،إلى الشام اوحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوش   :قال

على واحد منها يزيد بن أبي سفيان أخو  ،بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك األرباع، أرسل أربعة جيوش
ال يليق الخليفة يمشي وهو  ويزيد راكب، يزيد مثل هذا األنه شيعه ماشي   ؛فزعموا أن يزيد قال ألبي بكر ،معاوية
ما أن أنزلإما أن تركب  :فقال يزيد ألبي بكر ،راكب إني  ،ما أنت بنازل وما أنا براكب :فقال أبو بكر .وا 

زعموا أنهم حبسوا أنفسهم  اإنك ستجد قوم   :ثم قال -وأرضاه رضي هللا عنه-أحتسب خطايا هذه في سبيل هللا 
م وما حبسوا هلل فذره ،ال يقاتلون  ،هؤالء ليس عليك بهم دعوى ال هم يقاتلون  ،يعني رهبان لزموا بيعهم وصوامعهم

ن كانوا على باطل ذرهم ،زعموا ألن ما على الناس منهم خطر، وهذا من حسن رعاية اإلسلم لمثل هؤالء  ؛وا 
وهللا سواء كان له أثر أو ال أثر له فيتلفونه  ،طلئق الكفار الذين يأتون على كل شيء الضعفاء بخلف

هم المفسدون في األرض ومع ذلك يرمون  ،رمتني بدائها وانسلت :المستعان، واآلن هم مثل ما يقول المثل
أنفسهم هلل فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد  زعموا أنهم حبسوا .وهللا المستعان المسلمون بالعظائم

، ورؤوس النصارى، هؤالء لهم األثر في غيرهم هؤالء رؤوس الكفر ،فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر اقوم  
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لما  ؛ال تقتلن امرأة :وأني موصيك بعشر ،بالسيف، يعني فاضرب بهذه الرؤوس بالسيففاضرب ما فحصوا عنه 
ن دريد بن الصمة قتل في إ :قد يقول القائل .اهرم   اوال كبير   اوال صبي   ،ثبت عن النهي عن قتل النساء والصبيان

؛ امثمر   اوال تقطعن شجر   ،اهرم   الكنه له رأي يخطط ويساعدهم على حربهم، وال كبير   ،هرم حنين وهو شيخ كبير
يعني ال تهدم البيوت، وال  اوال تخربن عامر   ،هذا إفساد في األرض، ومآله بعد الفتح للمسلمين ،ن هذا إفسادأل

ألن هذا فيه إتلف،  ؛وقد جاء النهي عن قتل الحيوان إال لمأكله ،من أجل األكل ،إال لمأكله اتعقرن شاة وال بعير  
فساد النخل  -عليه الصلة والسلم-ير حرق النبي ضيعني في غزوة بني الن ، وال تحرقن نخل  إتلف للمال وا 

المقصود أن مثل هذا ترجحت فيه المصلحة أو تترس به  .وهان على سراة بني لؤي حريق بالبؤيرة المستطيبة
وال تفرقن  ،رقن نخل  ألنه ال يمكن أن يتوصل إلى ما يجب فعله إال به، وال تفرقن، وال تح ؛فإنه يحرق  الكفار
، أو اال شك أنه مثل تخربن عامر   ،، وال تحرقن نخل  نعم هو يقول نحل نوع حيوان عسل، وال تحرقن نحل   نحل  

 ،ا، وال تخربن عامر  امثمر   امع قوله ال تقطعن شجر   ،مطرد معها، يعني على النخل بالخاء مطرد اتقطعن شجر  
ألنه ال يمكن أن يتترس به  ؛التي عليها أكثر الشروح ال تحرقن نحل   بعض النسخ على هذا، لكن على النسخة

  .مثل النخل
ال سيما إذا كان على جهة اإلفساد، وال تفرقنه  ،وعلى كل حال كل ما يتوصل به إلى المقصود يفعل وما ال فل

ستفاد منه، وال تغلل وهنا يل األن النخل ال يتصور تفريقه والنحل يتصور تفريقه، دعوه مجتمع   ؛ال تفرقنه ،النحل
وال تفرقن، هو موجود في كل مكان ال سيما األماكن التي فيها الزروع والثمار والعشب وما أشبه ذلك، وال تغلل 

  .ال تخاف من العدو فيطمع فيك :وال تجبن أي ،الغلول هو األخذ من الغنيمة قبل أن تقسم
-يز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول هللا حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العز  :قال

في سبيل  ،يعني ابدأ بسم هللا وعلى بركته ،بسم هللا ازو اغ :كان إذا بعث السرية يقول لهم -صلى هللا عليه وسلم
يعني الوصف المؤثر في مشروعية الجهاد هو  ،تقاتلون من كفر باهلل -جل وعل-في ذلك هلل  اهللا مخلص  

ال تغدروا بالعدو وال تخونوا، وال  ،، ال تغلوا وال تغدروا«مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللاأ»الكفر، 
 ،كما جاء النهي فيما تقدم عن قتل الصبيان االتمثيل بالقتيل بجدع أطرافه وتشويه صورته، وال تقتلوا وليد   ،تمثلوا

ذكره بهذه األشياء  على جيش أو قطعة من الجيش ة، أووقل ذلك لجيوشك وسراياك، يعني من بعثته على سري  
 وهذا للتبرك والسلم عليك، وهللا أعلم.إن شاء هللا 
 .على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى هللا

 
 
 
 


